ПРОТОКОЛ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

град ВАРНА
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ СЪСТАВ

НА ТРИНАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ

Година ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА

В публично съдебно заседание в следния състав:
СЪДИЯ: ЯНКА ГАНЧЕВА
СЕКРЕТАР: АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Сложи за разглеждане докладвано от Съдията-докладчик
Административно дело номер 3424 по описа за две хиляди и седемнадесета
година
На именното повикване след спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК в
13,40 часа се явиха:
Жалбоподателят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията чрез представляващ Юлиян Атанасов Чолаков, редовно призован, не
се явява представляващия дружеството.
Ответната страна Секретар на Община Варна, редовно призован, не се явява и
не се представлява.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА
Производството е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – СОПА, със седалище гр. Варна, представлявано от
Юлиян Чолаков против решение рег. № ДОИ17000205ВН-003-ВН от 01.12.2017 г. в
частта, с която е отказана информация по т.1 от заявлението.
В жалбата се поддържа, че административният орган е отказал предоставяне на
обществена информация по т.1 по депозирано заявление от 13.07.2017 г. Твърди се, че
акта е издаден в нарушение на административно-производствените правила и
материалния закон. Прави се искане за отмяна на решението, като съдът да определи
срок на административния орган, в който да предостави исканата обществена
информация и да се присъдят сторените по делото разноски.
Съдът докладва депозираното с жалбата съдебно удостоверение, както и
административната преписка по опис.
Съдът докладва и писмо с.д. № 20224/22.12.2017 г. от процесуалния
представител на ответника, с което заявява, че административната преписка е
представена в цялост.
Съдът докладва депозирано по делото писмо с.д. № 146/04.01.2018 г. от Община
Варна, с което представят заповед относно компетентността на органа да се произнася
по заявления за достъп до обществена информация.
Съдът докладва депозирано по делото писмо с.д. № 361/08.01.2018 г. от Община
Варна, с което представят заверено за вярност копие от Вътрешните правила за
организация на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в
Община Варна.

Съдът докладва депозирано по делото становище с.д. № 3050/13.02.2018 г. от
жалбоподателя, чрез Юлиян Чолаков и адв. Ивайло Кънев Иванов, в което поддържат
жалбата и правят уточнение, че част от картните листи на КП „Морска градина“ са
предоставени, като се поддържа жалбата в останалата част.
Съдът за изясняване на фактическата обстановка по делото и с оглед наведените
доводи от ответника в писмо постъпило в съда на 12.12.2017 г. е изискал
извършването на справка в деловодната система при която е установено, че е
образувано адм. дело 2248/2017 г. по описа на Административен съд – Варна.
Съдът докладва депозирана по делото служебно изискана справка от САС при
Административен съд – Варна относно адм. дело № 2248/2017 г., както и
доказателства приложени към цитираното дело и решение от 22.01.2018 г. по същото
дело.
Съдът намира докладваните в днешно съдебно заседание писмени доказателства
представени с жалбата, с административната преписка и с допълнителни писма по
делото, както и електронната разпечатка и докладваните доказателства по адм. дело №
2248/2017 г. за допустими и относими към предмета на спора, поради което
ОПРЕДЕЛИ
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените с
административната преписка писмени доказателства: съдебно удостоверение по ф.д.
№ 252/2007 г. изх. № 11875/23.12.2016 г. от Окръжен съд – Варна, заявление ДОИ
ДОИ17000205ВН от 20.11.2017 г., писмо ДОИ 7000205ВН_001ВН/20.11.2017 г., писмо
ДОИ17000205ВН_002ВН/23.11.2017 г., решение ДОИ7000205ВН_003ВН/01.12.2017г.,
Писмeна справка ДОИ7000205ВН_004ВН/01.12.2017 г., Извадка от електронна поща
от 04.12.2017 г., заповед № 4628/15.12.2016 г., Заявление ДОИ17000102ВН/29.06.2017
г., Решение ДОИ17000Ю2ВН_003ВН/13.07.2017 г., Заповед № 4628/15.11.2016 г. на
Кмета на Община Варна, копие от Правила за организацията на работа по
предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна, ведно с
Приложение № 1 – Заявление за достъп до обществена информация и Приложение
№ 2 Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация,
жалба рег.
№
ДОИ17000102ВН_004ВН/27.07.2017
г.,
писмо
рег.
№
ДОИ17000102ВН_002ВН/06.07.2017
г.,
писмо
рег.
№
ДОИ17000102ВН_010ВН/09.11.2017 г. от Община Варна, протокол по чл.35 ал.2 от
ЗДОИ за предоставяне на достъп до обществена информация от 04.08.2017 г., решение
по адм. дело № 2248/2017 г. по описа на Административен съд – Варна, ХХІХ състав,
справка от деловодната система на САС по адм. дело № 2248/2017 г. по описа на
Административен съд – Варна, ХХІХ състав.
С оглед липсата на други доказателствени искания СЪДЪТ, счете делото за
изяснено от фактическа страна и
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
П О С Ъ Щ Е С Т В О:
СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще
се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13,47 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

